
Las san őröl nek a bü rok rá cia mal mai. Évek óta hal lunk a két me gye 13 te le pü lé sét érin tő nagy sza bá sú Eu ró pai Uni
ós prog ram ról, csak ép pen sem mi kéz zel fog ha tó nem tör tént. Nem tör tént, de most már igen. Ok tó ber 30án el kez dőd tek 
a mun ká la tok a Hét ve zér sé tá nyon, a Székelykapuval szim bo li zált für dő te le pen. Meg je len tek a mun ka gé pek és fel tör ték a 
már amúgy is fel tö re de zett asz falt bur ko la tot. A még fel hasz nál ha tó sze gély kö ve ket, koc ka kö ve ket kü lön vá lo gat ják, majd 
hasz no sít ják. A nagy sza bá sú be fek te tés ered mé nye kép pen ki cse ré lik úgy a víz, mint a szenny víz ve ze té ke ket. A be ton vil
lany osz lop ok és ré gi te le fon osz lo pok el tűn nek, he lyük be ko vá csolt lám pa va sak ke rül nek, fel idéz ve a 19. szá zad han gu la tát. 
Mo dern pi he nő pa dok és sze mét ko sa rak ke rül nek a ré gi ek he lyé be. A sé tá nyok is új já szü let nek, min den bor víz for rás hoz új, 
kor sze rű be kö tő utak, sé tá nyok ve zet nek majd. A par kok is a ré gi szép idő ket fog ják idéz ni, ami kor még park ker té sze volt 
vá ro sunk nak. A ver seny tár gya lást a bu da pes ti BE TON ÚT Rt. és a te mes vá ri CONFORT Rt. kon zor ci um nyer te meg még ez 
év már ci u sá ban, de csak most fog tak ne ki a mun ká la tok nak. Jobb ké sőbb, mint so ha. Re mél jük, hogy hosszú, szép őszünk 
lesz, és jó ütem ben tud nak ha lad ni a mun ká la tok kal. Ez egy újabb, ko moly lé pés, hogy Bor szék vissza nyer je ré gi ar cu la tát, 
és ve le egy ko ri hír ne vét. Még csak a Gyógyke ze lő köz pont nak kel le ne meg épül nie, és ak kor el mond hat juk, hogy nem hi á ba 
telt el a két utol só év ti zed. Ér dem te le nül el ha nya gol ták ezt a kis, ék szer szám ba me nő te le pü lést. De a re mény csil la ga új ra 
fel ra gyo gott. Me rem re mél ni, hogy nem le szünk a po li ti kai ját sza do zá sok ál do za ta, eset leg já ték sze re.

// Far kas Ala dár

Ha las san is, de ál ma ink kezd nek va ló ra vál ni. Évek óta szor
gal maz zuk az orotvai út re ha bi li tá lá sát, nem fe lejt ve el, hogy Bor
szék több mint két év szá zad dal ez előtt Ditróból és Szár hegy ből 
sza kadt ki és vált önál ló te le pü lés sé. Ez idő alatt ez volt az egyet len 
jár ha tó út a két me den ce kö zött. Még a 80as évek ben sze mély
gép ko csi val ott köz le ked tünk, lé nye ge sen le rö vi dít ve a tá vol sá got 
Bor székDitró kö zött. Az or szág út meg épü lé sé vel (18821887) 
sze re pe csök kent, míg nem az utol só két év ti zed ben vissza mi nő
sült „er dei út nak”. No, nem hi va ta lo san, csak gya kor la ti lag. Vég
re, eb ben a vá lasz tá si man dá tum ban meg in dult va la mi. Több szö
ri lob bi zás, köz ben já rás után a Me gyei Ta nács föl vet te a pri o ri tás 
lis tá já ra és pénzt irány zott elő az út fel újí tá sá ra. Eb ben az év ben 
3km út ké szül het el, ab ból a pénz ből, ami vel ren del ke zünk. A múlt 
hó nap vé gén a Me gyei Ta nács újabb 2,5 mil lió lejt irány zott elő a 
mun ká la tok ra, így össze sen 4,9 mil lió le jünk van. Eb ből kell el
vé gez ni az út szé le sí té sét (89 m szé les lesz, fe dett és be to no zott 
sán cok kal, 60 cmes út pad ká val. Iga zi mo dern ut ca lesz a ditrói, 
az ott la kók nagy örö mé re. Vé ge a sár nak, a por nak. Elő ző leg ki
cse rél ték a víz és szenny víz csa tor nát, és he lyen ként tűz csa po kat 
épí tet tek be. Az ott la kó em be rek ál do zat kész sé gé re is szük ség volt, 
mert ud va ra ik ból, kert je ik ből vet tek el 34 m szé les ség ben, több 
száz négy zet mé tert. De, zö mé ben az em be rek nem zú go lód tak, 
ör ven de nek, hogy ren de zett, szép ut cá juk lesz. A mun ká la to kat a 
gyergyószentmiklósi FUNDAMENTA Rt. vég zi, jó ütem ben. Már 
ja vá ban fo lyik a szé le sí té si mun ká lat.  60 cm mély ség ben már ki
ko tor ták a föl det, és ka viccsal fel töl töt ték az új sá vot. Ha az idő is 
en ge di, eb ben az év ben meg is lesz az a há rom ki lo mé te res sza kasz, 
ami terv ben van. Mint egy 20 be ton vil lany osz lo pot kell el köl töz
tet ni, mert út szé le sí tés után az út tes ten ma rad tak. Ígé ret van, hogy 

2012ig az egész sza kasz el ké szül, ez ál tal a 128as me gyei út, új ból 
sze re pel het a tu ris ta tér ké pe ken, nem ve ze tik fél re a tu ris tá kat a 
ten gely tö rő sza ka szok kal.

// Far kas Ala dár
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Ha vi in ter jú Mik Jó zsef fel, Bor szék 
vá ros pol gár mes te ré vel

Far kas Ala dár: Tisz telt pol gár mes ter úr! Az ol va sók 
tü rel met le nül vár ják en nek a hó nap nak a fej le mé nye it. 
Mi ről szá mol ha tunk be?

Mik Jó zsef: Elég zsú folt idő szak áll mö göt tünk. Több 
na gyobb be fek te té sünk is el in dult, ame lyek nél több hó nap
ja nem tör tént elő re lé pés. Jó a ha la dat a Re mény ség sí pá lyá
nál. Már el köl töt tünk 3.700 ezer lejt. Ké szül a hó ágyúk nak 
szük sé ges mes ter sé ges tó, a tu risz ti kai köz pont be ton pil lé
re it meg ön töt ték, már húz zák a fa la kat, jö vő hé ten in té ző
dik a te rü let cse re is és ha ma ro san ér kez nek a fel sze re lé sek. 
A Tu risz ti kai Mi nisz té ri um ban a leg utób bi bu ka res ti utam 
so rán újabb 2.500 ezer lej re kap tam ígé re tet a mun ká la tok 
foly ta tá sá ra. Jó ütem ben ha lad az orotvai út mo der ni zá lá sa 
is. A Ditrói út mint egy 700 mes sza ka sza be to no zás alatt 
van, fo lya mat ban van a sán cok ki épí té se és az el ső asz falt
ré teg le te rí té se, a kop ta tó ré teg majd ta vasszal ke rül rá. A 
Me gyei Ta nács újabb 2 mil lió lejt ha gyott jó vá, eb ből 8,5 
km út sza kaszt ké szít he tünk elé asz fal to zás ra. 

Vég reva la há ra el in dult a Bor vi zek út ja prog ram is. 
Fel tör ték a ré gi asz fal tot a Hét ve zér sé tá nyon va la mint a 
kör nye ző par kok ban, és ha az idő en ge di, még  az idén le
fek te tik a szenny víz csa tor nát. A mun ká la tok ér té ke 7.000 
lej, eb ből fel újít juk a Hét ve zér sé tányt, a kör nye ző par ko
kat, a sé tá nyo kat, a szenny víz há ló za tot, az ut cai bú tor za tot 
és a köz vi lá gí tás is önt vény osz lo pok ra ke rül.

A szo ci á lis tömbházlakások mun ká la tai foly ta tód nak, 
újabb 560 ezer lejt kap tunk és ígé re tet, hogy épít he tünk to
váb bi két szo ci á lis tömb há zat. Er re a Re me tei ol dal ban ke
rül het sor.

A Mű ve lő dé si Ház fel újí tá si prog ram ja is zöld utat ka
pott a múlt hé ten. Az Or szá gos Be fek te té si Tár sa ság po zi
tí van bí rál ta a bor szé ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt így 
kéthá rom hét múl va ke rül jó vá ha gyás ra a Fej lesz té si Mi
nisz té ri um bi zott sá gá hoz, majd kez dőd het a köz be szer zés 
a mun ká la tok ki vi te le zé sé re. A 4,3 mil lió le jes be ru há zás
ból 3 mil lió lejt az ál lam fi zet, a fenn ma ra dó 1,3 mil lió lejt 
mi kell fe dez zük. Re mé lem ez az összeg a köz be szer zés so
rán csök ke ni fog. A mun ká la tok so rán fel újít juk az épü le
tet, be épít jük a man zár dot, köz pon ti fű tést sze re lünk. It ten 
fog he lyet kap ni a vá ro si könyv tár, a mű ked ve lő cso por tok
nak is pró ba ter me ket ala kí tunk ki. 

Fo lya mat ban van há rom tömb ház hő szi ge te lés ének a 
ter vez te té se (az Eminescu ut cá ban lé vő, Alsóborszéken a B 
és C, va la mint az üz le tek fö löt ti D, E. és F. tömb há zak). A 
jö vő év ben ne ki sze ret nénk fog ni a mun ká la tok nak. Szét
osz tot tuk a fi a ta lok nak épí tett la ká so kat. De cem ber el se jé
től im már be köl töz het nek és 3 év múl va akár meg is vá sá
rol hat ják.

Az Is ko la mű hely fel újí tá sá ra meg írt pá lyá za tunk nál 
jó vá hagy ták a ki vi te li ter ve ket, de cem ber 2ig a pá lyá zat 
költ ség ve tés ét a ter vek után kell iga zít suk, mi vel az össz ér
ték meg nőtt 250 ezer lej jel. Kö vet ke zik a szer ző dés alá írá sa 
a Köz pon ti Fej lesz té si Ügy nök ség gel majd a köz be szer zés 
el in dí tá sa a ki vi te le zés re.

A vá ros szenny víz csa tor na há ló za tá nak és de rí tő ál lo
má sá nak a fel újí tá sá ra ki írt pá lyá za tunk nál ki hir det ték a 
köz be szer zés nyer te sét, a bu da pes ti Nem zet kö zi Be ton út és 
a ko lozs vá ri Enviro Qualiment Rt kon zor ci u mot. Ja nu á rig 
kell vég le ge sít sék a ki vi te li ter ve ket majd már ci usáp ri lis
ban  in dul nak a mun ká la tok, amely nek el vég zé sé re a cég 
hét hó nap ra vál lal ko zott. Ez ál tal sor ke rül a Ditrói, Nyí

res, Kö ves, Eminescu és a Für dő te lep szenny víz há ló za
tá nak a ki cse ré lé sé re, il let ve ahol nincs, ott an nak ki épí té
sé re, va la mint a de rí tő ál lo más mo der ni zá lá sá ra.

A múlt hé ten tet tünk le egy má sik pá lyá za tot, a Für
dő te lep ut cá i nak, sé tá nya i nak a mo der ni zá lá sá ra, mint egy     
3, 5 mil lió eurós be ru há zás, re mél jük, hogy ez a pá lyá za
tunk is si ke res lesz. Ez zel pár hu za mo san dol go zunk a vá ros 
kar ban tar tá sá val: Arany Já nos kút filegóriájának és kör
nyé ké nek a fel újí tá sa, pi he nő hely ki ala kí tá sa. El ké szül tek 
az új tu risz ti kai irány jel ző táb lák, azo kat fog juk kö ze lebb
ről ki rak ni. Be fe je zés előtt áll a felsőborszéki pi ac egy sé
ges bó dé rend sze ré nek a ki épí té se, va la mint az alsóborszéki 
köz pont ki épí té se. Itt jegy zem meg, hogy a Tün dér kert 
óvo da egy tel jes audiovizuális fel sze re lést ka pott a Me gyei 
Tan fel ügye lő ség től, ami nagy ban se gí ti az ott fo lyó ok ta tó
ne ve lő mun kát.

Az el kö vet ke ző évek ben ko moly össze ge ket kell elő te
rem te nünk a be fek te té sek ön ré sze i nek fi nan szí ro zá sá hoz, 
így a költ ség ve té sün ket is ezek hez kell majd iga zí ta nunk 
anél kül, hogy va la me lyik mun ká lat nál el akad junk.

Saj nos no vem ber 1től a vá ro si könyv tá rat be kel lett zár
nunk, mi vel Kolbert Tün de könyv tá ros nyug díj ba vo nult és 
a könyv tár épü le té ben ta pasz talt ál dat lan ál la po tok mi att 
nem vál lal tam a to váb bi mű köd te tést. Csak ígér ni tu dom, 
hogy amint vé gez tünk a mű ve lő dé si ház fel újí tá si mun ká la
ta i val új ra meg nyit juk a könyv tá rat az ol va sók előtt egy új 
kör nye zet ben. Tün de né ni nek pe dig kö szö nöm azt a mun
kát, ame lyet olyan kö rül mé nyek kö zött vég zett, ame lye ket 
az évek so rán nem tud tunk meg ol da ni. Meg jegy zem, hogy 
a felsőborszéki könyv tár épü le te a Romtelecom tu laj do na 
és mi vel nagy össze get kel le ne ál doz ni a mo der ni zá lá sá ra, 
a pol gár mes te ri hi va tal nem vál lal ko zik er re.

Far kas Ala dár: Szép és di csé ret re mél tó meg va ló sí tá
sok. Me lyek a kö zel jö vő cél ki tű zé sei?

Mik Jó zsef: Lé vén, hogy kö ze le dik De cem ber, el ső sor
ban az Ad vent re sze ret nénk fel ké szül ni. Akár csak a ta valy, 
az idén is Mosneág Ilo na kul túr mű sor ral ké szül és min
den va sár nap d. u. 6 órá tól az alsóborszéki Em lék park ban 
meg gyúj tunk egy ad ven ti gyer tyát, kö zö sen imád ko zunk 
és meg hall gat juk a gye re kek ide il lő mű so rát. Mi ku lás ra, az 
idén is cso ma go kat sze ret nénk ké szí te ni a gye re kek nek, re
mé lem lesz rá ele gen dő tá mo ga tónk. Ugyan ezt sze ret nénk 
Ka rá csony ra is. A Szil vesz te ri pe tár dá zás, meg for ralt bor 
osz to ga tás le het, hogy el ma rad a je len le gi pénz ügyi hely zet 
mi att. A vá ros ka rá cso nyi han gu la tát sze ret nénk fo koz ni 
az ál tal, hogy a gye re kek me se park ját új ele mek kel sze ret
nénk bő ví te ni.

Far kas Ala dár: A szo ci á li san rá szo ru ló kat tud jae se
gí te ni a Pol gár mes te ri Hi va tal?

Mik Jó zsef: Ter mé sze te sen igen. Kap ják 5 hó na pon át a 
fű tés tá mo ga tást, mind azok, akik er re jo go sul tak, aján dék
cso ma got kül dünk, mint egy 6070 lej ér ték ben mind azok
nak, akik er re rá szo rul nak és tű zi fát is szál lí tunk, azok nak, 
akik er re rá van nak utal va.

Lé vén, hogy itt az Ad vent, kí vá nok min den ked ves ol
va só nak és bor szé ki la kos nak egy ál dott Ad ven ti idő sza
kot!

Far kas Ala dár: Kö szö nöm szé pen a tá jé koz ta tót az ol
va sók ne vé ben és kí vá nok to váb bi szép si ke re ket!

// Far kas Ala dár
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Bor szék Ke le men Hu nort vá lasz tot ta

A „Re mény” sí pá lya je lent he ti a re ményt Bor szék nek

Túl az ál lam el nök 
vá lasz tás el ső for du
ló ján, el mond hat juk, 
hogy nem volt rosszabb 
a rész vé tel az elő ző sza
va zá sok hoz vi szo nyít va. 
A sza va zás ra jo go sul tak 
51,54%a (1224 sze mély) 
élt az Al kot mány nyúj
tot ta le he tő ség gel. Ez 
azért te kint he tő jó ered
mény nek, mert amúgy 
a la kos sá got ke vés bé ér
dek li, hogy ki az ál lam
el nök. Ez al ka lom mal 
az ál lam el nök vá lasz tás 
nem volt együtt a par
la men ti vá lasz tá sok kal, 
ami azért ér zé ke nyeb
ben érin ti a la kos sá got, 
nem be szél ve egy hely ha tó sá gi vá lasz tás ról, ahol pol gár mes tert, 
meg ön kor mány za ti kép vi se lő ket kell vá lasz ta ni. Amint, az vár
ha tó volt, az RMDSz je lölt je, Ke le men Hu nor kap ta a leg több 
sza va za tot, számszerint 674et (55,07%ot). A töb bi je lölt ered
mé nyei: Traian Băsescu 264 sza va zat, Mircea Geoana 100 sza va
zat és Antonescu 82 sza va zat. Meg le pő, C. V. Tu dor még min dig 
kap 19 sza va za tot Bor szé ken. Az is mél tány lan dó do log, hogy 
alig 26 ér vény te len sza va zat volt.

A Re fe ren dum is 
ér vé nyes, hi szen az 
or szág össz la kos sá
gá nak több mint fele 
sza va zott, és ar ra vok
solt, hogy egy kam rás 
par la ment le gyen, leg
több 300 kép vi se lő vel. 
Ez a ja vas lat a je len le
gi ál lam el nök től szár
ma zik, de nem biz tos, 
hogy a ma gyar ság nak 
ez a leg jobb meg ol dás, 
lé vén, hogy sok kal 
ke ve sebb par la men ti 
kép vi se lőnk lesz, aki 
fel emel je sza vát ér de
künk ben.

A nagy kér dés, 
ho gyan to vább? Kö ze

le dik de cem ber 6a, az el nök vá lasz tás má so dik for du ló ja. Ki re 
fo gunk sza vaz ni, mert a ver seny ben ma radt két je lölt kö zül egyik 
sem ne vez he tő ma gyar ba rát nak. A li be rá li sok, Mircea Geoanat 
fog ják tá mo gat ni, az RMDSz úgy szin tén, ugyan is egyez ség szü
le tett, hogy az új mi nisz ter el nök Szeben pol gár mes te re, Klaus 
Johannis lesz. Te hát to vább ra sem di lem ma, hogy ki re sza va
zunk. Saj nos, Ke le men Hu nor nem ér te el a 4%ot (3,83%), ez 
azért vá ra ko zá son alu li ered mény. 

Föld raj zi és me te o ro ló gi ai adott sá ga ink pre desz ti nál ják 
Bor szé ket a té li tu riz mus ra. A sí e lés re al kal mas hegy ol da lak 
ön ma guk ban nem elegendőek a mo dern em ber igé nye i nek. 
Ezért vált szük sé ges sé egy kor sze rű sí pa ra di csom meg épí té se. 
Az Ön kor mány zat már évek óta pró bál ko zik egy sí pá lya meg
épí té sé vel. Évek kel ez előtt mű köd tek egy sze rű fel vo nók a Fok
hagy más ban, a Pap ri ka kert ben, a Ru di ban, a Mu rokkert ben, 
a Bükk ha va son. Adott pil la nat ban há rom üzem ké pes fel vo nó 
is mű kö dött egy idő ben. De sem a pá lyák, sem a fel sze relt sé gük 
nem volt meg fe le lő ver seny sport ra.

Vég re el ér ke zett an nak le he tő sé ge, hogy Bor szék egy mo
dern, min den igényt ki elé gí tő sí pá lyá val ren del kez zen. A hely
szín sem vé let len, a lab da rú gó pá lya, a Sport csar nok és a Sport 
mo tel szom széd sá gá ban, a Ve rő fény nek ne ve zett hegy ol dal ban 
épül az a cso da. Kö ze pes nagy sá gú és ne héz sé gű pá lyák lesz nek, 
mint egy 620 m hosszú ság ban. A 22,3%os lej tő jű pá lya al kal
mas lesz úgy a kez dők nek, mint a ha la dók nak. Tet szés sze rint 
vá laszt hat nak a 3 pá lya kö zül, ame lyet egy mo dern fel vo nó fog 
ki szol gál ni.

A pá lya al já ban egy 60 au tó par ko lá sá ra al kal mas hely fo
gad ja a sí e lő ket, és egy 40 fé rő he lyes ven dég lő, amely nek a te
ra szán még 60 sze mély nek lesz le he tő sé ge ét kez ni, pi hen ni. A 
pá lyák éj sza kai vi lá gí tás sal lesz nek fel sze rel ve, és 2 hó ágyú biz
to sít ja a szük sé ges hómennyiséget. A hó ta po sók nak még ga rázs 
is épül. A mun ká la tok már el kez dőd tek, a 2,5 hanyi te rü let ről 
a fá kat le vág ták, a föld mun ka ja vá ban zaj lik. Nem so ká ra ér kez

nek a fel sze re lé sek is. A pá lya ér de kes sé ge, hogy elekt ro ni kus 
be lép te tő rend szer rel fog mű köd ni.

A be ru há zás össz ér té ke 7,4 mil lió lej. A mun ká la to kat a 
hát sze gi TERMOGAZ COMPANY Rt. vég zi. Az idén ugyan 
még nem le het hasz nál ni ezt a pá lyát, de jö vő re már igen. Bár
mennyi re is tü rel met le nül vár juk, ki vár juk, hi szen mást nem 
te he tünk. 

// Far kas Ala dár



Be val lom, ez a szó kap cso lat a cím ben 
nem az én ta lál má nyom, de na gyon frap
páns nak tar tom, azért ve szem köl csön. 
Nem tu dom, di vat ban volte már va la ha a 
pe pi ta bi ki ni, de ha nem, ak koramennyi
ben a di vat hó bort ja it kö vet jük  egy szer 
di vat ba jön még. Min ket azon ban nem 
di vat tör té ne ti szem pont ból, ha nem szó
tör té ne ti szem pont ból ér de kel a ki fe je zés. 
Igen ér de kes a pél da, hi szen szó kin csünk 
egy ré te gét olyan sza vak ad ják, ame lyek 
tu laj don ne vek ből köz ne vek ké vál tak.

 A di va tos ru ha da rab jel ző je, a pe pi ta 
nyelv hasz ná la tunk ban azt je len ti: koc kás 
min tá jú ru ha anyag. A szó nak alig száz éves 
múlt ja van a nyel vünk ben, s igen ér de kes 
az ere de te. A XIX. szá zad má so dik fe lé nek 
Eu ró paszer te ün ne pelt spa nyol tán cos nő
jé től, PE PI TA  de ORTEGAtól szár ma zik, 
aki 1853ban Pes ten is sze re pelt. A hí res 
spa nyol tán cos nő nya kán és de re kán szür
késkoc kás ken dőt vi selt, amely „fo ga lom
má” vált: köz szó vá, mel lék név vé lett, s már 
nem csak a szürkekickás, ha nem min den 
egyéb koc kás min tá za tú anya got egy kor 
vi se lő je ne vé vel je löl nek.

 Per sze, nem csak a hír ne ves höl gyek, 
ha nem a hí res fér fi ak ne vé ből is ke let kez
tek köz sza vak. A ru ha da rab ok nál ma rad
va em lít sük meg a zsi nó ros attilát. Ma 
már nem vi sel jük, de tud juk ró la, hogy a 
nem zet ro man ti kus ko rá ban al kot ták meg 

a nagy hun ki rály, At ti la ne vé ből, s az At ti
lamen te ki fe je zés ből vált köz név vé. Még 
ide gen nyel vek be, né met be, svéd be, fran
ci á ba is át ke rült, ahol szin tén nem rit kák 
az ilyen pél dák. A ná lunk is is mert, bő 
sza bá sú, ké nyel mes fel öl tő nek, a rag lán
nak pél dá ul Lord Raglan volt a név adó ja. 
A jól is mert kar di gán nak szin tén egy an
gol ka to na tiszt, ez út tal Earl of Cardigan 
volt a „ke reszt ap ja”, aki a kri mi há bo rú ban 
csa tát veszt ve nem vált hí res sé, de jel leg
ze tes ru ha da rab ja még is meg örö kí tet te a 
ne vét.

 No, de a fér fi as ru ha da rab ok tól tér
jünk vissza a bi ki ni hez. Né mi leg en nek is 
ha son ló az ere de te az előb bi pél dá in ké hoz: 
tu laj don név ből eredt, föld raj zi név ből; a 
csen desóce á ni BI KI NI szi ge tek höl gye i
nek könnyű vi se le té ről kap ta a ne vét.

 Per sze, nem egye dül ál ló nyel vi je len
ség ez sem: szá mos föld raj zi név vált köz
szó vá: ilyen még a kas mír né ven is mert 
fi nom, könnyű gyap jú kel me, amely a Kas
mír in di ai fe je de lem ség ne vé ből ered. A 
fé nyes min tá jú, szép vá szon faj tá nak da
maszt a ne ve, amely a szí ri ai Da masz kusz 
ne vét rej ti.

  A pél dák szá mát tu cat já val sza po rít
hat nánk: az iro dal mi, mű vé sze ti párt fo gót 
je len tő me cé nás sza vunk a csá szár ko ri Ró
ma mű vé sze te ket pár to ló, bő ke zű ró mai 
lo vag já nak, Caius Cilnius Maecenasnak 
a ne vét őr zi, a ma oly di va tos hu li gán meg 
a múlt szá zad for du ló egyik lon do ni ban
da ve zér ének, bi zo nyos Mr. Hooligannak 
az em lé két vi szi to vább.

  Ezek a pél dák is azt bi zo nyít ják, 
hogy az óko ri idők től nap ja in kig szí nes és 
gaz dag for rá sát al kot ták, al kot ják szó kin
csünk nek a köz szók ká „ved lett” tu laj don
ne vek. Ami még ki ma radt: a ko csi (Kócs 
köz ség ben ké szült sze kér ne vé ből), szend
vics, Mr. Sandwich ne vé ből stb.

// Ballai Er zsé bet
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Nyelv mű ve lés           Pe pi ta bi ki ni

Biblionet- prog ramHagyd a bá na tot!
Mi lel ked vé di, hű sítsd a to kod,
el éget vé gül har minc hat fo kod.

Hogy védd ma gad, jól fel hasz nál ha tod
a  nőt, a ver set és a csil la got.

Sze resd felhőtlenül a kék eget,
ki  rád ne vet s a köl te mé nye ket!

Ne vet ve vidd a rádrótt ter he ket,
va rá zsold vers sé és nem árt ne ked!

Mint vál tó őr a kon gó sineket,
A vég te lent is el té rít he ted.

Nem int az Is ten, ör dög sem lo hol,
hi ány zik menny és nincs tü zes po kol.

Ma rad ne ked a dér, amely ezüst,
pi ros ké mény s a bor zas es ti füst.

// Kamenitzky An tal

Egy me gyei prog ram ke re té ben in
gye ne sen hoz zá fér he tő internetezés 
va ló sul hat meg a me gye húsz könyv tá
rá ban. Töb bek kö zött er ről be szél get
tek a gyilkostói meg be szé lé sen a me gye 
könyv tá ro sai. Bor szék, saj nos ab ban a 
le he tet len hely zet ben van, hogy pil la
nat nyi lag nem él vez he ti en nek a prog
ram nak az elő nye it, ugyan is a Vá ro si 
Könyv tár be zárt. Az épü le tet vissza igé
nyel ték és vissza kap ták. A tu laj do no sok 
fel szó lí tást küld tek a Pol gár mes te ri Hi
va tal nak a ki köl tö zés re. Az alsóborszéki 
könyv tár már évek óta nem mű kö dik, 
mert az épü let nem fe lel meg sem mi lyen 
te vé keny ség nek. Fel újí tás előtt áll már 
évek óta. Egy meg nyert pá lyá zat ered
mé nye kép pen ta vasszal el kez dőd het nek 
a fel újí tá si mun ká la tok, ami leg alább egy 
évet tart. A te le pü lés egyet len könyv tá ro
sa, Kolbert Tün de nyug díj ba kény sze rült, 
meg szűnt a mun ka tár gya. Több mint há

rom év ti ze des lel ki is me re tes mun ka után 
így kel lett le zár jon egy szak mai pá lya fu
tást. Vá ros, könyv tár és kul túr ház nél kül. 
Nem tu dom, hogy vane még az or szág
ban egy ilyen vá ros? Nyil ván, lesz ez még 
más képp is, de ez az ál dat lan ál la pot még 
éve kig el tart (hat). Hol szer ve zünk egy 
elő adást, egy bált, egy könyv be mu ta tót, 
és so rol hat nám a kul tu rá lis ren dez vé
nyek so rát, ami re eset leg igény len ne, de 
nincs hely?!  Szo mo rú és le han go ló hely
zet, ami nem a kö zel múlt ban ala kult ki, 
és még éve kig el tart.

Az öt éves prog ram ke re té ben lap to
po kat, nyom ta tó kat és szken ne re ket ad
nak a me gye húsz könyv tá rá nak. Vi gasz, 
ta lán az le het, hogy ad dig be fe je ződ nek a 
fel újí tá si mun ká la tok, és ak kor mi is ré
sze sül he tünk eb ből a tá mo ga tás ból. Ad
dig min den ki internetezik ott, ahol tud.

// Far kas Ala dár



Kié a Hő sök te me tő je?
Ne héz kér dés. Jo gi lag ta lán könnyebb a hely zet. A nyá ron 

el vég zett ja ví tá si mun ká la to kat anya gi lag tá mo gat ta a vá ros Ön
kor mány za ta. Rész le ges fel újí tás tör tént, a ke rí tést ki ja ví tot ták, 
lán co kat sze rel tek fel a ré gi csö vek he lyé re. Az obe liszk re a táb la 
nem ké szült le a hő sök név so rá val. Jö vő re 100 éves a ró maika to
li kus temp lom, amely al ka lom ból nagy sza bá sú ren dez vé nyek re 
ke rül sor. Re mél he tő en ez a mun ká lat is ré sze az elő ké szü le tek
nek. A Hő sök sír ja na gyon el ha nya golt ál la pot ban van. A par
cel lák kö zött a gaz tér dig ér, a sí rok nem vol tak fel ás va, egy szál 
vi rág sem nyílt eb ben a sír kert ben. A vá ros nak van Vi rág há za, 
amely fel vál lal hat ná a hat par cel la be ül te té sét. A gon do zást rá
bíz hat nánk a cser ké szek re. Ál ta lá ban ha lot tak nap ján élet re kel 
a te me tő. Szebb nél szebb csok rok, ko szo rúk ke rül nek a sí rok ra, 
gyer tyák, mé cse sek hir de tik, hogy az em lé ke zés nap ja van, ami
kor min den ki gyer tyát gyújt az el huny tak em lé ké re. Le han go ló 
volt az idei Hal lot tak Nap ja, ami kor a ki ta ka rí tott és fel vi rá goz
ta tott te me tő egyik szeg le te a dzsun gel hez ha son lí tott. Pe dig a sí
rok, mű em lé kek gon do zá sa, rend ben tar tá sa er köl csi kö te les ség. 
Mind nyá junk kö te les sé ge. 

// Far kas Ala dár

Egy te le pü lés ci vi li zá ci ós szint jét a víz és szenny víz há ló zat 
hosszú sá gá val mé rik. Víz nél kül nincs élet, leg alább is ci vi li zált 
élet. A vá ros je len le gi víz há ló za ta több mint 50 éves, meg érett 
a cse ré re, akár csak a szenny víz csa tor na há ló za ta. Ar ról nem is 
be szél ve, hogy van nak ut cák, ahol nem is volt szenny víz csa tor
na, a pa ta kok ba, sán cok ba ön töt ték, vagy ve zet ték a szenny vi zet. 
Vég re meg tör tént az át tö rés, és a vá ros ter vét el fo gad ta az Or
szá gos Be ru há zá si Ta nács. Ok tó ber 29én Bor szék pol gár mes te
re alá ír ta a te rü let át adá si jegy ző köny vet a Be ru há zá si Ta náccsal, 
ami azt je len ti, hogy át vet ték a mun ka te re pet és ne ki fog nak a 
ter ve zé si mun ká la tok nak. Ez 2010. ja nu ár já ig kell el ké szül jön, 
hogy ta vasszal el kez dőd hes se nek a mun ká la tok, amely nek so
rán fel újí tó dik a lé te ző és még sem mű kö dő de rí tő ál lo más. Új 
szenny víz há ló zat épül a ditrói, hé ví zi, Nyí res, Kö vesut cá ban, 
és a Hanzkerben. A Für dő te le pen a meg lé vő há ló zat ke rül fel újí
tás ra. A mun ká la tok össz ér té ke 2 370 000 euró, ami ből az ön rész 
530 000 euró, amit a he lyi Ön kor mány zat kell ki gaz dál kod jon. A 
mun ká la to kat az ENVIRO QUALITY kft. és a Nem zet kö zi BE
TON ÚT Rt. vég zi, re mél jük mi nő sé gi leg ki fo gás ta la nul. Jö vő re a 
vá ros egy el ha gyott csa ta tér re fog ha son lí ta ni, de minden nek ára 
van. Ha azt akar juk, hogy te le pü lé sünk inf rast ruk tú rá ja fej lőd
jön, ak kor ezt az ál do za tot is meg kell hoz ni. 

// Far kas Ala dár

Bor szék nem kér a 
méhnyakrák el le ni ol tás ból

A ta va lyi si ker te len pró bál ko zás után az Egész ség ügyi Mi nisz
té ri um a 67es lá nyo kat cé loz ta meg, hogy be olt sa méhnyakrák 
el len. A ta valy csak egyet len ne gye di kes kis lány szü lei vál lal ták 
az ol tást, az idén egy sem, pe dig in gyen van. Pe dig a csa lád or vos 
össze hí vat ta az ér de kelt osz tá lyok szü le it és el ma gya ráz ta, hogy 
gye re ke ik ki van nak té ve en nek a HPV (hu mán pappilóma ví
rus) fer tő zés nek.  Saj nos, nem is mer tek az ol tás mel lék ha tá sai, 
ké sőb bi szö vőd mé nyei. Ta lán ez zel ma gya ráz ha tó a szü lők ta
nács ta lan sá ga, sőt ódz ko dá sa az ol tás tól. Nyil ván va ló, hogy az 
ol tás be adá sá ra az ide á lis idő szak a sze xu á lis élet meg kez dé se 
előt ti pe ri ó dus. De az is igaz, hogy 20 év alat ti élet kor ban nem
igen szo kott elő for dul ni a méhnyakráknak ez a for má ja, va ló szí
nű ezért sem ve szik ko mo lyan a szü lők a fi gyel mez te tést. Saj nos, 
Ro má nia el ső he lyen áll a méhnyakrák okoz ta ha lál ese tek te rén. 
Nyil ván, nem min den rá kot ez a ví rus okoz, de az ese tek dön tő 
több sé gé ben igen. Ezért ja va sol ják az ol tást, mert a rend sze res 
méhnyakrákszűréssel együtt mint egy 94%al le het csök ken te ni 
a koc ká za tot. Sze rin tem ala po sabb fel vi lá go sí tó mun ka szük sé
ges, ami ben nem csak az egész ség ügyi ek, ha nem a pe da gó gu sok, 
a mé dia is be kell kap cso lód jon.  // Far kas Ala dár

Mű ve lő dés ré gen és ma
A mai mű ve lő dé si élet ről, job ban mond va an nak in téz mé

nyes ke re te i ről ol vas ha tunk eb ben  a szám ban Far kas Ala dár tol
lá ból.

Lás suk, ho gyan áll tak a dol gok ezen a té ren a XIX. szá zad 
má so dik fe lé ben, a 70es évek ben! A „Bor szék tör té ne te hi te les 
ada tok alap ján a nép és für dő ven dé gek szá má ra, a Für dő bi zott
mány meg bí zá sá ból ír ta Pus kás Ferencz, a Für dő és Üz le ti igaz
ga tó Bi zott mány elnöke”olvashatjuk a könyv cím lap ján. Meg je
lent Bu da pes ten, 1882ben! 

„A für dő bi zott mány ez idők ben már a ven dé gek szel le mi 
éle té ről is gon dos kod ni kí ván ván, fe les szá mú jó köny ve ket ho
za tott, a ha szon bér lők nek pe dig még az előtt szer ző dé si leg kö te
les sé gük ké volt té ve, hogy több fé le po li ti kai és szép iro dal mi, sőt 
élczlapot is a für dő évad alatt meg ho zas sa nak, még pe dig ma gyar, 
né met és ro mán ki adá sok ban [kiemelél tő lem] és így alap sza bály 
mel lett ol va só ter met és könyv tárt ren de zett be. 1870ben pe dig 
egy új zon go rát ho za tott 500  fo rin tért, me lyet az új nagy bál ház 
egyik kü lön ter mé be szin tén alap sza bály ok mel lett el he lye zett és 
mér sé kelt dí jért köz hasz ná lat ra bo csá tott. Ze ne te kin te té ben is 
min dig fi gye lem mel volt ar ra, hogy le he tő leg a leg jobb er dé lyi 
ze né sze ket fo gad ja föl a ven dé gek szó ra koz ta tá sá ra s eset leg mu
lat ta tá sá ra, mi ért a régentén jó hír ben ál ló, de ké sőb ben a ha la dó 
kor tól messze hát ra ma radt gyósztmiklósi ze ne kart már a 60as 
évek kö ze pe óta mel lőz ni volt kény te len, s leg több nyi re a ko lozs
vá ri Sa la mon Já nos ze ne ka rát kí ván ta fog lal koz tat ni, mely nek 
egy évad alatt sza bad szál lás és tű zi fa mel lett át lag 1400 fo rin tot s 
még töb bet is fi zet tek a köz sé gek”. 

// Kolbert Tün de
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Bő vül a vá ros 
szenny víz csa tor na 
há ló za ta
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No vem be ri ta nács ülés

Morfondír az aján dé ko zás ról 

Ren des ha vi ta nács ülés ét tar tot ta pén tek dél után a bor szé ki 
tes tü let. Gör dü lé ke nyen ha ladt a ha tá ro za tok el fo ga dá sa, hi szen 
a több sé gi RMDSz össze té te lű tes tü let elő ző na pi frak ció ülé sén 
át be szél te a ter ve ze te ket és egyez tet te a vé le mé nye ket. Költ ség ve
tés mó do sí tás ra ke rült sor, mert a vá ros újabb 300 ezer lejt ka pott 
szo ci á lis la kás épí tés re. Egy kö vet ke ző ha tá ro zat a fi a ta lok nak 
meg épí tett 20 lak osz tály név sze rin ti szét osz tá sá ról szólt.  Vég re 
be köl töz het nek azok a fi a ta lok, akik már évek óta vár nak er re a 

le he tő ség re. 88 ké rés kö zül kel lett el bí rál ni a ked vez mé nye zet te
ket. Épül a sí pá lya, de a beer dő sö dött te rü let he lyé be, más le ge lős 
te rü le tet kell át ad ni az er dé szet nek. En nek ha tá ro za ta szü le tett 
meg. A tes tü let jó vá hagy ta a Vá ro si Mű ve lő dé si Ház fel újí tá sá
ra vo nat ko zó ha tá ro za tot. A mun ká la tok össz ér té ke meg ha lad
ja a  4 300 ezer lejt, eb ből az ön rész 1 300 ezer lej kö rül lesz. 
Mind egy, de mű ve lő dé si ház ra egy vá ros nak nagy szűk sé ge van. 
A Für dő te lep ut cá i nak, sé tá nya i nak mo der ni zá lá sá ra is szűk ség 
van. Az el ké szí tett pá lyá zat sze rint ez a mun ká lat mint egy há
rom mil lió euróba ke rül (kö zel 15 km út ról, sé tány ról van szó). 
A leg vi ta tot tabb té ma a ré gi Pol gár mes te ri Hi va tal szék há zá nak 
a le bon tá sa volt. Évek óta hú zó dó vi ta. Gya kor la ti lag csak há rom 
ta ná csos el le nez te a bon tást, így a ha lá los íté let ki mon da tott: le 
lesz bont va! He lyé be park és par kí ro zó lesz, il let ve az út ke resz te
ző dés ben kör for ga lom. Ha son ló sors ra vár a két sá vos te ke pá lya 
is. He lyé be, majd egy új, mo dern kon fe ren cia te rem és új te ke pá
lya épül. El ké szült a Zimmethausen Is ko la köz pont tan mű hely
ének a meg va ló sít ha tó sá gi ter ve, amit a tes tü let egy ön te tű en el
fo ga dott, akár csak a Zá kány szék re ki uta zó de le gá ci ót. Az ülé sen 
je len lé vő Nagy Klá ra mél tat ta az új vá ros ve ze tés te vé keny sé gét, 
de ugyan ak kor szó vá tet te azo kat a dol go kat, ame lye ket ne hez
mé nyez: gyógy szer tár hi á nya Alsóborszéken, egy mo dern ABC? 
A ré gi hi va tal szék há zá nak le bon tá sa, a mű ve lő dé si ház ál dat lan 
ál la po ta, stb.         // Far kas Ala dár

De cem ber az aján dé ko zás hó nap ja. Már a Mi ku lás meg pa
kol ja min den fé le jó val a gye re kek ki fé nye sí tett ci pő it, csiz má it. 
Va la mi kor a Mi ku lás csak édes sé get tett a láb be lik be, gyü möl
csöt, al mát, di ót. Egy na rancs már ext rá nak szá mí tott. Má ra át
ala kul tak az aján dé ko zá si szo ká sok, az édes ség mel lé még ke rül 
ezaz. Gaz da gabb lett a Mi ku lás? Nem hi szem. Mi ala kul tunk, 
al kal maz kod tunk a fo gyasz tói tár sa da lom hoz.  Fo gyasz tunk, vá
sá ro lunk. Ha kell, ha nem. A nagy áru há zak már no vem ber ben 
kez dik kí nál ni a por té kát: min dent meg le het vá sá rol ni! Egyet 
fi zetsz, ket tőt kapsz! Ne sza laszd el az al kal mat! Ak ció! Csillog
villogpillog min den, és ar ra ösz tö nöz, hogy köl te kezz, vá sá rolj! 
Per sze, ha van ami ből. Ha nincs, ott van nak a ban kok, le het köl
csönt fel ven ni, és mind járt már „ban kod is van”. Szá mon tar ta
nak. Jön a ka rá csony, az An gyal is szé pen fel dí szí ti a fát, alat ta 
alig fér a sok cso mag. Mi u tán min den ki ki bont ja az aján dé kát, 
ha lom ban áll a cso ma go ló anyag: pa pír, dísz zacs kó, do boz, sza lag, 
ma dzag. Az aján dék kal szem ben bi zo nyos el vá rá sok ala kul tak ki. 
Haj la mo sak va gyunk azt gon dol ni, hogy mi nél drá gább, an nál ér
té ke sebb. Pe dig de hogy! Az aján dé ko zás lé nye ge az öröm szer zés. 
Aján dé koz ni dup la öröm: an nak, aki kap ja, de még in kább an
nak, aki ad ja. Örö met nem csak tár gyak kal le het sze rez ni. Le het 
„aján dé koz ni” oda fi gye lést, időt, tö rő dést, ér dek lő dést. Jó szót. 
Meg le pe tést. Ké szít he tünk mi ma gunk aján dé kot. Egyik év ben, 
még a kattintósinternetes vi lág előtt, úgy ala kult, hogy a kö szön
tő im már nem ér tek vol na kéz be az ün nep re, ezért meg aján dé
koz tam tá vol lé vő sze ret te i met, ba rá ta i mat, de ké sőbb ki de rült, 
hogy ön ma ga mat is, egyegy te le fon be szél ge tés sel. Jó volt hal la ni 
egy más hang ját.  Na gyon tud tunk ör ven de ni a vo nal mind két ol
da lán.  Mi eb ben a rend kí vü li, kér dez het nék a ma rok te le fo nos 
vi lág ba szü le tett fi a ta lok. Hát az, hogy ak kor még köz pon ton 
ke resz tül kel lett kér ni min den tá vol sá gi hí vást. Időt for dí tot tam 
rá. Mos ta ná ban vál sá gos idő ket élünk. És most nem az ér té kek 

vál sá gá ra gon do lok,  bár le het, ez a sú lyo sabb. A gazadasági vál
ság mind annyi un kat érint va la mi lyen for má ban. So kan ma rad
tak mun ka nél kül, meg csap pan tak a jö ve del mek, el ma rad nak a 
bónuszok. A té li ün ne pek előtt a 15 %os fi ze tés csök ken tés is 
ar ra szorít(hat), hogy jól gon dol juk meg, mi re mennyit köl tünk.  
Mint mon da ni szo kás: min den rossz ban van va la mi jó is. Je len 
eset ben: itt az al ka lom, hogy ta lá lé ko nyak le gyünk, úgy aján
dé koz zunk, hogy aján dé kunk a sze re tet és ra gasz ko dás, és ne a 
pénz tár cánk vas tag sá gá nak je le le gyen.  

// Kolbert Tün de
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Ne ve lé si és fej lesz té si köz pont Bor szé ken
Au gusz tus vé gén kap tuk az ör ven de tes hírt, hogy óvo

dánk ban, a he lyi ta nács és a me gyei tan fel ügye lő ség ál tal alá írt 
egyez mény ér tel mé ben, ne ve lé si és fej lesz té si köz pont (Centru 
de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare – CRED) lé te sül. Ak
kor még csu pán annyit tud tunk ró la, hogy nyer ni le het be lő le: 
in téz mé nyünk egy he lyi sé gét szá mí tás tech ni kai esz kö zök kel, 
ki ve tí tő vel, fény ké pe ző gép pel, te le fon nal és meg fe le lő bú tor ral 
sze re lik fel.

Szep tem ber ben har mad ma gam mal részt vet tem a tan
fel ügye lő ség ál tal szer ve zett fel ké szí tőn, ahol bő vebb in for
má ci ó kat is kap tunk a lé te sü lő köz pont ról. Az EUs tő ké ből 
fi nan szí ro zott köz pon to kat Ro má nia min den vá ro sá ban lé te
sí te nek, vá ro son ként egyet, a hely színt pe dig min den hol egy 
óvo da biz to sít ja. Nem vé let le nül, hi szen a köz pont mű kö dé sé
vel a 36/7 éves gyer me ke ket és a ve lük érint ke ző fel nőt te ket 
(szü lők, pe da gó gu sok, ki se gí tő sze mély zet) szol gál ja. Cél ja az 
óvo dák inf rast ruk tú rá já nak ja ví tá sa, az in téz mé nyek ben nyúj
tott szol gál ta tá sok mi nő sé gé nek ja ví tá sa, va la mit a kö zös ség 
prob lé má i nak or vos lá sa. Ezen cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben 
a CRED szak em be rek (ese tünk ben há rom óvó nő, akik ön kén
tes ként, „va ti ká ni va lu tá ért” fog nak dol goz ni a köz pont ban 
sza bad ide jük ben) kam pá nyo kat szer vez nek ame lye ken előbb 
fel mé rik a kö zös ség prob lé má it, majd il le té kes szer vek (ta ná
rok, or vo sok, pszi cho ló gu sok, ne ve lé si szak em be rek, stb.) be
vo ná sá val meg pró bál nak olyan prog ra mo kat szer vez ni, ame
lyek meg hoz hat ják a meg ol dást. A köz pont mun ká ját a tan
fel ügye lő ség szak em be rei fog ják kö vet ni, és ér té kel ni az el ső 

év ben, majd az év vé gi mi nő sí tés függ vé nyé ben a he lyi ta nács 
dön ti el, hogy szük sé gese, ha té konye a köz pont, ér de mese 
to vább mű köd tet ni. 

Szép pro jekt, ör ven de tes pró bál ko zás. De saj nos, a meg ol
dás ti pi kus: le má sol juk az uni ós prog ra mot ki ne ve zünk egy
két fe lü le te sen ki kép zett, ön kén tes „szak em bert” , és el vár juk, 
hogy a mun ka orosz lán rész ét jó kedv vel, len dü let tel és ered
mé nye sen vé gez zék, mert ha nem, ak kor – Az uni ó ban ezek a 
köz pon tok egykét ál lan dó (mun ka köny ves) al kal ma zott ve
ze té sé vel mű köd nek, akik rá adá sul mi ni mum pszi cho ló gu sok, 
szo ci o ló gu sok. 

Mind ezek el le né re még is sze ret nénk mű köd tet ni, és JÓL 
MŰ KÖD TET NI a köz pon tot, hogy akár egy, akár öt év múl va 
dön te nek a hasz nos sá gunk ról, min dig azt mond has sák, hogy 
szük sé ge van a vá ros nak egy ilyen in téz mény re. De egye dül 
nem fog men ni, szá mí tunk az olyan em be rek se gít sé gé re, akik 
„köszönömszépenért” szí ve sen se gí te nek a köz pont nak kam
pá nyok szer ve zé sé ben, szó ró lap ok, pla ká tok szer kesz té sé ben, 
ter jesz tés ben. 

Vi a dukt-ku pa Bor szé ken 
Az el múlt hét vé

gé jén, Bor szé ken meg
szer vez ték a Viaduct
kupával fém jel zett te
rem lab da rú gó tor nát. 
Szer ve zők a bor szé ki 
Öreg fi úk, fő tá mo ga
tó a COM BI kft és a 
Bor szé ki Pol gár mes
te ri Hi va tal volt. A 
ren dez vé nyen részt 

vet tek Székelyudvarhely, Gyergyószetnmiklós, Maroshévíz 
és Bor szék csa pa tai. Íme a szom ba ti mér kő zé sek ered mé
nyei: Bor szé ki Öreg fi úk–Maroshévíz „Master” 13 (02), Bor
szék– Bor szék „Juventus” 91 (41), Ud var hely–Maroshévíz 
32 (22), Gyergyószentmiklós –Juventus 104 (41), Bor szék 
Öreg fi úk–Ud var hely 27 (24), Bor szék– Gyergyószentmiklós 
06 (03). Va sár nap ját szot tak a do bo gós he lye kért: Öreg
fi úk–Juventus 84, Bor szék–Maroshévíz 65 (44), Ud var
hely–Gyergyószentmiklós 31. Így ala kult ki a vég ső sor rend: 
I. Székelyudvarhely, II. Gyergyószentmiklós, III. Bor szék. A 
leg jobb ka pus cí met a székelyudvarhelyi Grápa Le ven te, míg 
a gól ki rály cí met 8 rú gott gól lal a gyergyószentmiklósi Köllő 
Emil nyer te el. A Fa ir play dí jat sport sze rű já té kuk kal a bor
szé ki Öreg fi úk nyer ték meg. A mér kő zé se ket az új sport csar
nok ava tá sá nak egy éves év for du ló já ra szer vez ték. Szép szá mú 
ér dek lő dő kö vet te a mér kő zé se ket. Gra tu lá lunk a szer ve zők
nek, An tal Kar csi nak az in for má ci ó kat.

// Far kas Ala dár

Bor szé ken vol tak 
a gyergyói EKE tag jai

A ha lot tak na pi bor szé ki tú rát va sár nap ra, no vem ber 8ára 
ha lasz tot ták, lé vén, hogy ak kor min de ni nek más el fog lalt sá ga 
volt. A ha lasz tás jó volt, mert cso dá la tos idő vár ta a ki rán du lás 
ked ve lő it. 30 sze mély vál lal ta a bor szé ki me den cét be mu ta tó tú
rát. A Bükk ha vas cso dá la tos hegy ge rin cé vel kezd tünk, ahol na
gyon jó lá tá si vi szo nyok fo gad tak. Lát ni le he tett az egész Ke le men 
ha vast, az Öreg he gyet, a tá vo li Csalhót, a He gyest, Vithavast. Úgy 
a bor szé ki, mint a bél bo ri me den ce na gyon szé pen lát szott. Egy 
kis gyö nyör kö dés után meg ebé delt a már kis sé fá radt, de an nál 
éhe sebb csa pat. Be fe lé jö vet meg cso dál tuk az al pe si stí lus ban át
épí tett tu ris ta há zat, amit egy ma gyar or szá gi vál lal ko zó vá sá rolt 
meg és újí tott fel. Egy iga zi gyöngy szem a ren ge teg ben. Tú ránk 
má so dik ré sze vá ros né ző és bor víz kós to ló tú ra volt. Út ba ej tet tük 
a fon to sabb borvízkutakat, be jár tunk két bar lang ba is, íze lí tő ül, 
hogy mit is nyújt hat a tu ris ták nak a karszt vi dék. Ta lán a fel ha
gyott travertinó bá nya lát vá nya nyű göz te le a leg job ban a lá to ga
tó kat. Igaz, a ki szá radt Ős for rás, ami már csak mofettaként jön 
szá mí tás ba, az is ér dek lő dést kel tett a csa pat tag ja i ban, akár csak a 
Bor víz mú ze um. Az épü le tek ros ka do zó ké pe el len ben le han go ló 
volt min den ki szá má ra. Itt, nem tör tént szin te sem mi lyen elő re 
lé pés. Saj nos. Es te, meg fá rad tan, de él mé nyek ben gaz da gon tá
voz tak a ki rán du lás ked ve lői. A csa pat nak két an gol tu ris ta is tag
ja volt Jo li ka és Scott, akik szin tén fe lejt he tet len nap ként köny vel
ték el a va sár na pot. En nek szív ből örü lünk.      // Far kas Ala dár
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Hir de tés
Alsóborszéken, a Demianféle élel mi szer üz

let tel szem ben új ság áru da nyílt, ahol ma gyar és 
ro mán új sá go kat, fo lyó ira to kat le het vá sá rol ni.

Anunț
In Borsecul de jos, vizavi de ABCul lui 

Demián Gé za sa deschis un chioșc de ziare,cu o 
gamă largă de publicații periodice atât în limba 
română, cât și în limba maghiară.

No vem ber 19-én az Er zsé be tek ün
nep lik név nap ju kat. A hí res Er zsé be tek
nek se sze ri, se szá ma. Ezen a né ven a 
ka to li kus egy ház há rom szen tet is tisz tel: 
Ár pádhá zi, Szienai és svéd szent Er zsé be
tet. Mind hár man a kö zép kor ban él tek és 
gya ko rol ták a ke resz tény eré nye ket. Leg
is mer tebb Árpádházi Szent Er zsé bet, akit 
nem csak a ma gya rok, de Eu ró paszer te 
tisz tel tek. A ma gyar her ceg nőt, II. End re 
és a tra gi kus sor sú Gertrudisz lá nyát a kor 
szo ká sa i nak meg fe le lő en már négy éves 
ko rá ban vő le gé nye ud va rá ba, Thüringiába 
vit ték, ott ne vel ke dett és is mer ke dett az 

ot ta ni szo ká sok kal. Fér je vé gül is vő le gény ének test vér öccse, La jos 
lett, aki nem tért vissza a ke resz tes há bo rú ból. Er zsé bet húsz éve sen 
már há rom gyer me kes öz vegy volt. Fér je csa lád ja ki for gat ta va gyo ná
ból, majd el ker get te az ud var tól, nem néz ték jó szem mel Er zsé bet jó
té kony ko dá sát és ada ko zá sa it. Er zsé bet kór há zat ala pí tott, ahol ő ma
ga is se géd ke zett a be teg ápo lás ban, és sem mi lyen mun ká tól sem ri adt 
vissza.   Gyer me ke it meg ma radt ék sze re i ből ne vel tet te, s bár II. And rás 
hív ta ha za Ma gya ror szág ra,  nem ment ha za, hogy gyer me kei mel lett 
ma rad has son. Be lé pett az As si si Szent Fe renc harmadrendbe, éle te vé
gé ig be te ge ket ápolt, jó té kony ko dott. Ha lá la nap ját meg jó sol ta, 23 éves 
ko rá ban, 12O7ben, sze gé nyen halt meg Marburgban. Már 1235ben 
szent té avat ták.

No vem ber 25-én a Ka ta li nok ün nep
lik név nap ju kat. Vé dő szent jük, Ale xand ri ai 
Szent Ka ta lin   a IV. szá zad ban élt, messze 
ki ma gas lott kor tár sai kö zül. Ki rály lá nya 
volt; egyik leg oko sabb, leg mű vel tebb nő ként 
tar tot tak szá mon. Mi kor Maximinus csá
szár Ale xand ri á ba lá to ga tott, Ka ta lin nyíl
tan vál lal ta ke resz tény sé gét. Hit vi tá ban le
győz te a tu dó so kat és ne met mon dott, mi kor 
a csá szár fel kí nál ta, hogy csá szár nét csi nál 
be lő le és szob rot ál lít tat ne ki. Mi kor Ka ta lin 
to vább ra is ki tar tott ke resz tény hi te mel lett, 
a csá szár erő szak hoz fo lya mo dott: meg os to
roz tat ta, meg kí noz tat ta. Ka ta lin rend kí vü li 
erő ről és bá tor ság ról tett ta nú bi zony sá got: 
kín zá sa alatt a csá szár két száz ka to ná ját té rí
tet te ke resz tény hit re. Mi kor ha lál ra ítél ték, 

a vesz tő he lyen Ka ta lin ar ra kér te az Urat, hogy mind azok, akik Krisz
tus sze re te té ért meg em lé kez nek ró la (Ka ta lin ról), bő sé get lás sa nak ke
nyér ben és bor ban, tes tük egész sé get nyer jen és min den föl di jó ban 
ré sze sül je nek. Akik tisz te lik őt, azo kat óv ja meg Is ten a ter mé sze ti 
ka taszt ró fák tól, be teg ség től, s fő leg a hir te len ha lál tól. Aki se gít sé gül 
hív ja az ő ne vét, tes té nek tag ját el ne ve szít se, egész sé ges gyer me ket 
szül hes sen és meg ne hal jon gyer mek ágy ban. Utol já ra bűn bo csá na tot 
kért az őt se gít sé gül hí vók szá má ra. Mi u tán a menny ből hang hal lat
szott, amely je lez te, hogy ké ré sei tel je sül ni fog nak, fe jét a hó hér kard ja 
alá haj tot ta. 

Ami ez után tör tént, az a le gen da sze rint nyil ván va ló vá tet te, hogy 
Ka ta lin ki ra gad ta tott e föl di vi lág ból: ami kor fe je le hul lott, tes té ből 
nem vér, ha nem tej folyt. Majd an gya lok jöt tek, föl emel ték a tes tét és 
el vit ték, hogy a Sinaihegyen te mes sék el. 

No vem ber utol só nap ján az And rá so
kat kö szön tik.

And rás apos tol egyi ke volt a ti zen két 
ta nít vány nak, akik szem és fül ta núi let tek 
föl di mű vé nek. A Galileából (nemzsidók
tartománya) szár ma zó And rás test vé re 
volt Simon, akit Jézus az egy ház alap já vá 
tett meg. And rás Is tenke re sé sé re jel lem ző, 
hogy a Jé zus szol gá la tát elő ké szí tő utol só 
zsi dó pró fé ta, taníványává szegődött, majd 
mi u tán szol gá la ta csú csán Ke resz te lő Já nos 
rá mu ta tott az “Is ten Bá rá nyá ra” (Jé zus ra), 
And rás azon nal kö ve tő je lett. Test vér ét, Pé

tert is And rás vit te Jé zus hoz, s míg And rás a ma ga el ha tá ro zá sá ból akart 
Jé zus ta nít vá nya len ni, ad dig Pé tert Jé zus szó lí tot ta fel er re a szol gá lat ra. 
Így a két test vér ott hagy ta a ha lász éle tet és há rom év nyi ta nít vány sá got 
vál lal tak, utá na pe dig éle tük vé gé ig ta nú sá got tet tek szer te a vi lá gon, és 
az igaz ság mel lett éle tük árán is ki áll tak.

Jé zus fel tá ma dá sa után And rás elő ször Ör mé nyor szág ban, majd a 
szkí ták kö zött té rí tett. Pátrában a ki rállyal foly ta tott hit vi tát kö ve tő en 
szen ve dett vér ta nú ha lált. X for má ra ácsolt ke reszt re fe szí tet ték. (In
nen szár ma zik az un. And ráske reszt) 

De cem ber 6-a Mik lós nap ja van, a gyer me kek a Mi ku lást vár ják. 
Szent Mik lós Kr.u. a IV. szá zad ban élt, a kis ázsi ai Myrában. A ke le ti 
egy ház egyik leg tisz tel tebb szent je. Ko rán ár va ság ra ju tott, szü le it a 
pes tis vit te el.   Ko los tor ban ne vel ke dett és a pa pi pá lyát vá lasz tot ta. 
Püs pö ki ran gig ju tott. Egész éle té ben jó té kony ko dott, se gí tet te a rá
szo ru ló kat. Sze mé lyé hez szá mos le gen da fű ző dik. Az egyik le gen da 
sze rint Mik lós püs pök egy há rom lá nyos sze gény há zas párt se gí tett 
ti tok ban há rom egy más utá ni év ben egyegy  zacs kó arannyal, hogy a 
lá nyo kat tisz tes sé ge sen tud ják férj hez ad ni. Aján dé kát de cem ber 5én 
es te dob ta be az ab la kon, har ma dik al ka lom mal, a hi deg mi att az ab lak 
zár va volt, a ké mé nyen jut tat ta el ado má nyát. A ti tok za tos aján dé ko zó 
sze mé lyé re ké sőbb fény de rült, an nál is in kább, mert Mik lós püs pök
nek szo ká sa volt, hogy név nap ja elő est éjén min den fé le aján dék kal lep
te meg a gyer me ke ket. Pi ros ru há ban járt, hosszú fe hér sza kál la volt. 
Szép kort ért meg, mi kor 342 de cem ber 6án meg halt, a le gen da sze
rint lel két az an gya lok vit ték vég ső nyug he lyé re, ahol egy tisz ta for rás 
eredt. In nen kül di az óta is a gye re kek hez utó dát, a Mi ku lást.

Össze ál lí tot ta Kolbert Tün de

Ka len dá ri um


